
บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
4.1 ขอมูลท่ัวไป ของเกษตรกรผูผลิตสุกรขุนในจังหวดัลําปาง 
 
 4.1.1 ระดับการศึกษาของเกษตรกรกลุมตัวอยาง 
 
    จากการศึกษากลุมตัวอยาง 23 ราย พบวาเกษตรกรผูผลิตสุกรขุนมีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาจํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 60.9 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 6 ราย คิดเปนรอยละ 
26.1 และ ระดับปริญญาตรี 3 ราย คิดเปนรอยละ 13 ซ่ึงถาหากจําแนกตามกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็ก 
กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลาง และกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญ จะจําแนกระดับการศึกษาของเกษตรกร
ไดตามตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ระดับการศกึษาของเกษตรกรจําแนกตามขนาดกลุมผูเล้ียงสุกร 
                          (หนวย: ราย) 

กลุมผูเล้ียงสุกร 
ระดับการศึกษา 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ รวม 

ประถมศึกษา 8 (80) 5 (50) 1 (33.3) 14 (60.9) 

มัธยมศึกษา 2 (20) 4 (40) 0 (0) 6 (26.1) 

ปริญญาตรี 0 (0) 1 (10) 2 (66.7) 3 (13) 

รวม 10 (100) 10 (100) 3 (100) 23(100) 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงรอยละ 
 
    จากตารางที่ 4.1 เปนที่นาสังเกตวา กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กและกลุมผูเล้ียงสุกรขนาด
กลางสวนมากจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ขณะที่กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญจํานวน 2 ใน 3 
รายจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 



 

20 

 4.1.2 จํานวนสุกรขุนท่ีเล้ียง ระยะเวลา และประสบการณในการเลี้ยงของเกษตรกร  
 
    จากการศึกษาพบวา จํานวนสุกรขุนโดยเฉลี่ยสําหรับกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กเทากบั 59.6 
ตัวตอฟารม กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลางเลีย้งสุกรเฉลี่ย 286.3 ตัวตอฟารม และกลุมผูเล้ียงสุกรขนาด
ใหญเล้ียงสุกรเฉลี่ย 530 ตัวตอฟารมดังแสดงในตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 จาํนวนสุกรขุนที่เล้ียง ระยะเวลา และประสบการณในการเลี้ยงของกลุมตัวอยาง 
                         

กลุมผูเล้ียงสุกร 
ประเภท ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

จํานวนสุกรขุนที่เล้ียง (เฉลีย่: ตัว) 59.6 286.3 530 

ระยะเวลาในการเลี้ยง (เฉลี่ย: วัน) 125.5 127.5 125 

ประสบการณในการเลี้ยงสกุรขุน (เฉลี่ย:ป) 9.9 12.6 14.3 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 
    จากตารางที ่ 4.2 จะเห็นไดวาในการเลี้ยงสุกรตั้งแตรับลูกสุกรเขามาในฟารม นํามาเลี้ยง
ขุนจนไดขนาดตามที่ตลาดตองการของเกษตรกรทั้ง 3 กลุมใชเวลาใกลเคียงกัน โดยกลุมผูเล้ียงสุกร
ขนาดเล็กใชเวลาเลี้ยงสุกรขุนเฉลี่ย 125.5 วัน กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลางใชเวลาเลี้ยงเฉล่ีย 127.5 วนั 
และกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญใชเวลาเลี้ยง 125 วัน 
    สําหรับประสบการณในการเลี้ยงสุกรของกลุมผูเล้ียงขนาดเล็กมีคาเฉลี่ย 9.9 ป กลุมผูเล้ียง
สุกรขนาดกลางและขนาดใหญมีประสบการณเฉลี่ย 12.6 ป และ 14.3 ป ตามลําดับ 
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 4.1.3 จํานวนเกษตรกรที่มีการรวมกลุมและจํานวนผูขอสินเชื่อของกลุมตัวอยาง 
 
    ผูเล้ียงสุกรไดมีการรวมกลุมกันเพื่อผลประโยชนทางดานอํานาจตอรองราคากับพอคา
สุกรและผลประโยชนในดานการขอสินเชื่อโดย กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญมีการรวมกลุมและขอ
สินเชื่อมากที่สุดรองลงมาคือกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลาง ขณะที่กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กมีการ
รวมกลุมและขอสินเชื่อนอยที่สุด แสดงดังตารางที่ 4.3 
     
ตารางที่ 4.3 ขอมูลการรวมกลุมและจํานวนผูขอสินเชื่อของเกษตรกรผูเล้ียงสุกรขุนกลุมตัวอยาง 
                       

กลุมผูเล้ียงสุกร 
ประเภท ขนาดเล็ก 

รอยละ 
ขนาดกลาง 
รอยละ 

ขนาดใหญ 
รอยละ 

มีการรวมกลุม 50 70 100 

มีการขอสินเชื่อ 30 90 100 

จํานวนเกษตรกร 100 100 100 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 
 4.1.4 เหตุผลท่ีเล้ียงสุกรขุน และอาชีพอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการเลี้ยงสุกรขุน 
 
    เหตุผลที่เล้ียงสุกรขุนของเกษตรกรแบงเปน 4 หัวขอคือ  
   1) เล้ียงสุกรขุนเพราะเปนอาชีพและมีความชํานาญ หมายถึง เกษตรกรคุนเคยกับการ
เล้ียงสุกรมาชานาน เปนอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวซ่ึงทําใหผูเล้ียงมีความรูความเขาใจในการเลี้ยง
สุกรเปนอยางดี  
   2) เล้ียงตามญาติพี่นอง เพื่อนบาน คือเกษตรกรเริ่มรูจักและเลี้ยงสุกรจากสภาวะ
แวดลอมรอบตัว  
   3) เล้ียงสุกรเปนอาชีพเสริม คือเกษตรกรมีอาชีพหลักอื่นกอนการเลี้ยงสุกร ซ่ึงโดยมาก
จะเปนอาชีพทางดานเกษตรกรรม  
   4) เล้ียงสุกรเปนธุรกิจสุกรขุน คือมีการวางแผนการลงทุน มีการศึกษาขั้นตอน
กระบวนการ ดานการเลี้ยงสุกร ดานการตลาด และมีการควบคุมบริหารจัดการอยางมีระบบ ตั้งแต
แรกเริ่มกอตั้งฟารมสุกรขุน   
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  โดยเหตุผลที่เล้ียงสุกรขุน แสดงดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 เหตุผลที่เล้ียงสุกรขุนของกลุมตัวอยาง 
               

กลุมผูเล้ียงสุกร 
เหตุผลท่ีเล้ียงสุกรขุน ขนาดเล็ก 

รอยละ 
ขนาดกลาง 
รอยละ 

ขนาดใหญ 
รอยละ 

เพราะเปนอาชพีและมีความชํานาญ 10 70 33.3 

เล้ียงตามญาตพิี่นอง / เพื่อนบาน 10 10 0 

เล้ียงสุกรเปนอาชีพเสริม 80 10 0 

เปนธุรกิจสุกรขุน 0 10 66.7 

รวม 100 100 100 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 
    จากตารางที่ 4.4 เหตุผลที่เล้ียงสุกรของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กรอยละ 80 เล้ียงสุกรขุน
เปนอาชีพเสริม โดยเกษตรกรรอยละ 10 เล้ียงสุกรเพราะเปนอาชีพและมีความชํานาญ และเกษตรกร
อีกรอยละ 10 ตอบวาเลี้ยงตามญาติพี่นองและเพื่อนบาน กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลางรอยละ 70 เล้ียง
สุกรขุนเพราะเปนอาชีพและมีความชํานาญ เกษตรกรรอยละ 10 เล้ียงตามญาติพี่นองและเพื่อนบาน 
เกษตรกรรอยละ 10 เล้ียงสุกรขุนเปนอาชีพเสริม และอีกรอยละ 10 เล้ียงเปนธุรกิจสุกรขุน ในขณะที่
กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญรอยละ 66.7 เล้ียงเปนธุรกิจสุกรขุน และรอยละ 33.3 เล้ียงเพราะเปน
อาชีพและมีความชํานาญ   
    สําหรับผูเล้ียงสุกรที่มีอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการเลี้ยงสุกร โดยมากจะเปนกลุมผูเล้ียง
สุกรขนาดเล็ก ซ่ึงอาชีพอ่ืนประกอบดวย การทําไรสับปะรด 4 ราย ไรออย 1 ราย สวนผัก 2 ราย และ 
ทํานา 1 ราย กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลางมีจํานวนผูเล้ียงสุกรที่มีอาชีพอ่ืนเพียงรายเดียว คือทําธุรกิจ
ขายอาหารสุกร และกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญไมมีอาชีพอ่ืนนอกจากการเลี้ยงสุกรขุนเพียงอยาง
เดียว 
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4.2 ขอมูลเก่ียวกับตนทุนในการผลิตสุกรขนุ 
 4.2.1 ตนทุนคงท่ีเฉล่ียของกลุมตัวอยางโดยรวม 
    ตนทุนคงที่วิเคราะหโดยใชคาเสื่อมราคาเปนตัวแทน เชน โรงเรือนเลี้ยงสุกรราคา 
300,000 บาท มีอายุการใชงาน 20 ปจะคิดเปนคาเสื่อมราคา 15,000 บาทตอป ใน 1 ป ผลิตสุกรได 3 
รุน จะเปนตนทุนคงที่คาโรงเรือน 5,000 บาทตอรุนตอฟารม เมื่อนําตนทุนที่ไดไปหารดวยจํานวน
สุกรในรุนนั้นๆ ก็จะไดคาเสื่อมราคาของโรงเรือน ตอสุกร 1 ตัว ซ่ึงมีน้ําหนัก 100 ก.ก. เมื่อคิด
ครอบคลุม ถึงเครื่องจักร อุปกรณฟารมอื่นๆ และ ยานพาหนะแลว จะไดตนทุนคงที่ในการผลิตสุกร
ขุนเฉลี่ย ตอ 100 ก.ก. ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 ตนทุนคงที่เฉลี่ยของเกษตรกรผูเล้ียงสุกรขุน 
                       (หนวย: บาท / 100 ก.ก.) 

กลุมผูเล้ียงสุกร 
ตนทุนคงท่ีเฉล่ีย 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

คาอาคารและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ       

  - โรงเรือนสุกรขุน 117.65 83.78 61.09 
  -อาคารสํานักงาน โกดังเก็บอาหาร
สุกร 

3.82 25.43 15.04 

  - แทงคน้ํา 10.21 2.66 4.50 

เครื่องจักรและอุปกรณ       

  - เครื่องสูบน้ํา เครื่องพนยาฆาเชื้อ  13.61 6.89 3.92 

  - อุปกรณฟารมอื่นๆ 2.16 2.02 2.93 

ยานพาหนะ 171.15 62.36 43.86 

อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 1.56 5.38 4.70 

ดอกเบี้ยเงินกู 109.25 307.20 289.76 

รวม 429.41 495.72 425.80 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: คิดคาเสื่อมราคา 20 ป 
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  จากตารางที่ 4.5 เมื่อพิจารณาตนทุนคงที่พบวา กลุมผูเล้ียงสุกรรายเล็กมีตนทุนคงที่ 429.41
บาท / 100 ก.ก. กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลางมีตนทุนคงที่สูงที่สุดเทากับ 495.72 บาท / 100 ก.ก. และ
กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญมีตนทุนคงที่ต่ําที่สุดเทากับ 425.80 บาท / 100 ก.ก.  
  โดยตนทุนตางๆ ซ่ึงเปนที่มาของตนทุนคงที่เฉลี่ยของกลุมผูเล้ียงสุกรทั้ง 3 กลุม นั้นแตละ
กลุมมีความแตกตางกัน แยกพิจารณาไดเปน ก) ตนทุนของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็ก ข) ตนทุนของ
กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลาง และ ค) ตนทุนของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญ 
 
  ก) ตนทุนคงที่เฉล่ียของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็ก 
  จากการศึกษากลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็ก ตนทุนคงที่เฉลี่ยที่มาจากยานพาหนะเทากับ 171.15 
บาท /  100 ก.ก. คิดเปน รอยละ 39.86 ของตนทุนคงที่รวม ซ่ึงเปนสัดสวนที่มากที่สุด ตนทุนที่มี
สัดสวนรองลงมาคือโรงเรือนสุกร คิดเปนตนทุน 117.65 บาท / 100 ก.ก. หรือคิดเปนรอยละ 27.40 
แสดงดังตารางที่ 4.6 โดยตั้งแตปลายป พ.ศ. 2549  ซ่ึงเปนเวลาที่ราคาสุกรตกต่ําลงมาก เกษตรกร
กลุมนี้ปรับตัวตอปญหาการขาดทุนดวยการลดขนาดการผลิตสุกรลงสวนหนึ่ง ทําใหการใชปจจัย
การผลิตไมเต็มประสิทธิภาพ เชน มีการปลอยโรงเรือนบางหลังใหวางเปลาเนื่องจากลดจํานวนสุกร
ที่เล้ียงลง หรือมียานพาหนะที่ไมไดใชงานเพราะเกินความจําเปน  
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ตารางที่ 4.6 ตนทุนคงที่เฉลี่ยของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็ก 
                     (หนวย: บาท / 100 ก.ก.) 

รายการ ตนทุนคงที่เฉล่ีย 
รอยละของ 
ตนทุนรวม 

คาอาคารและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ     

  - โรงเรือนสุกรขุน 117.65 27.40 

  - อาคารสํานักงาน โกดังเกบ็อาหารสุกร 3.82 0.89 

  - แทงคน้ํา 10.21 2.39 

เครื่องจักรและอุปกรณ     

  - เครื่องสูบน้ํา เครื่องพนยาฆาเชื้อ เครื่องชั่ง 13.61 3.17 

  - อุปกรณฟารมอื่นๆ 2.16 0.50 

ยานพาหนะ 171.15 39.86 

อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 1.56 0.36 

ดอกเบี้ยเงินกู 109.25 25.44 

รวม 442.47 100 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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  ข) ตนทุนคงที่เฉล่ียของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลาง 
  ตนทุนคงที่ของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลางโดยมากมาจาก ดอกเบี้ยเงินกูเทากับ 307.20 
บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 61.97 ผูเล้ียงสุกรกลุมนี้สวนหนึ่งไดทําการกูเงินเพื่อมาชดเชยการขาดทุน
ในชวงที่ราคาสุกรขุนตกต่ํา สําหรับระบบการจัดการฟารมของเกษตรกรกลุมนี้มีประสิทธิภาพ จึง
ทําใหตนทุนคงที่อ่ืนๆ นอกจากดอกเบี้ยเงินกูเทากับ 188.52 บาท / 100 ก.ก. หรือ 1.89 บาท / 
กิโลกรัม แสดงดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 ตนทุนคงที่เฉลี่ยของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลาง 
                                (หนวย: บาท / 100 ก.ก.) 

รายการ ตนทุนคงที่เฉล่ีย  
รอยละของ 
ตนทุนรวม 

คาอาคารและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ     

  - โรงเรือนสุกรขุน 83.78 16.90 

  - อาคารสํานักงาน โกดังเกบ็อาหารสุกร 25.43 5.13 

  - แทงคน้ํา 2.66 0.54 

เครื่องจักรและอุปกรณ     

  - เครื่องสูบน้ํา เครื่องพนยาฆาเชื้อ เครื่องชั่ง 6.89 1.39 

  - อุปกรณฟารมอื่นๆ 2.02 0.41 

ยานพาหนะ 62.36 12.58 

อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 5.38 1.09 

ดอกเบี้ยเงินกู 307.20 61.97 

รวม 495.72 100 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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  ค) ตนทุนคงท่ีเฉล่ียของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญ 
  ตนทุนคงที่ของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญ โดยมากคือดอกเบี้ยเงินกู เทากับ 289.76 บาท 
หรือรอยละ 68.05 ของตนทุนคงที่รวม เชนเดียวกันกับ กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลาง      แสดงดัง
ตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 ตนทุนคงที่เฉลี่ยของกลุมผูเล้ียงสกุรขนาดใหญ 
                   (หนวย: บาท / 100 ก.ก.) 

รายการ ตนทุนคงที่เฉล่ีย 
รอยละของ 
ตนทุนรวม 

คาอาคารและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ     

  - โรงเรือนสุกรขุน 61.09 14.35 

  - อาคารสํานักงาน โกดังเกบ็อาหารสุกร 15.04 3.53 

  - แทงคน้ํา 4.5 1.06 

เครื่องจักรและอุปกรณ     

  - เครื่องสูบน้ํา เครื่องพนยาฆาเชื้อ เครื่องชั่ง 3.92 0.92 

  - อุปกรณฟารมอื่นๆ 2.93 0.69 

ยานพาหนะ 43.86 10.30 

อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 4.7 1.10 

ดอกเบี้ยเงินกู 289.76 68.05 

รวม 425.80 100 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 
  สรุปไดวา กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กมีตนทุนคงที่เฉลี่ยเมื่อไมคิดดอกเบี้ยเงินกูเทากับ 
333.22 บาท กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลางมีตนทุนคงที่เฉลี่ย 188.52 บาท และ กลุมผูเล้ียงสุกรขนาด
ใหญมีตนทุนคงที่เฉลี่ย 136.04 บาท 
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4.2.2 ตนทุนผนัแปร 
 
  ตนทุนผันแปรเฉลี่ยของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กเทากับ 4365.63 บาท / 100 ก.ก.  ซ่ึงสูง
ที่สุด ในขณะที่กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลางมีตนทุนดังกลาว 3980.98 บาท / 100 ก.ก.  และกลุมผู
เล้ียงสุกรขนาดใหญเทากับ 3731.23บาท / 100 ก.ก.  ตนทุนผันแปรในการเลี้ยงสุกรขุนจะเปนไป
ตามหลัก Economies of Scale หรือการประหยดัตอขนาด  โดยกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กซื้อลูกสุกร
เพื่อนํามาเลี้ยงขุนเฉลี่ยราคา 1149.50 บาท / ตัว กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลางซื้อเฉลี่ย 1019.50 บาท / 
ตัว และ กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญซ้ือเฉลี่ย 1013.33 บาท / ตัว สําหรับคาอาหารในการเลี้ยงสุกรให
ไดน้ําหนักตวั 100 กิโลกรัมของกลุมผูเล้ียงขนาดเล็กมคีาเทากับ 2540.41 บาท กลุมผูเล้ียงขนาด
กลางตองจาย 2432.03 บาท และกลุมผูเล้ียงขนาดใหญจาย 2200.01 บาท  กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็ก
มีคาจางแรงงานในการผลิตเฉลี่ยเทากับ 292 บาท ขณะทีก่ลุมผูเล้ียงขนาดกลางและขนาดใหญมี
คาจางแรงงานในการผลิตเฉลี่ยเทากับ 248.02 และ 199.26 บาทตอตัวตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 
4.9 
 
ตารางที่ 4.9 ตนทุนผันแปรเฉลี่ยของเกษตรกรผูเล้ียงสุกรขุน 
                                    (หนวย: บาท / 100 ก.ก.) 

กลุมผูเล้ียงสุกร 
ตนทุนผันแปรเฉล่ีย 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

คาลูกสุกร 1149.50 1019.50 1013.33 

คาอาหารสุกร 2540.41 2432.03 2200.01 

คายา-วัคซีน 173 144.90 160 

คาจางแรงงานในการผลิต 292 248.02 199.26 

คาซอมแซม 21.90 7.17 5.01 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 19.93 5.88 5.60 

คาเบี้ยประกนัภัย 0.87 4.27 7.64 

คาใชจายในการผลิตอื่นๆ 148.31 104.14 126.35 

รวม 4345.92 3965.91 3717.20 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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  จากการศึกษาพบวาสัดสวนของตนทุนผันแปรที่เปนคาอาหารสุกรและคายา-วัคซีน ของผู
เล้ียงสุกรขุนทั้ง 3 กลุม อยูในชวงรอยละ 62.44 ถึง 64.98 จะเห็นไดวาคาอาหารสุกรมีสวนสําคัญ
ที่สุดตอตนทุนผันแปรของการเลี้ยงสุกรขุน ดังตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10 รอยละของตนทุนผันแปรตอตนทุนผันแปรรวมของเกษตรกรผูเล้ียงสุกรขุน 
                     

กลุมผูเล้ียงสุกร รายการ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

คาลูกสุกร 26.45 25.71 27.26 

คาอาหารสุกรและคายา - วัคซีน 62.44 64.98 63.49 

คาจางแรงงานในการผลิต 6.72 6.25 5.36 

คาซอมแซม 0.50 0.18 0.13 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 0.46 0.15 0.15 

คาเบี้ยประกนัภัย 0.02 0.11 0.21 

คาใชจายในการผลิตอื่นๆ 3.41 2.63 3.40 

รวม 100 100 100 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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 4.2.3 ตนทุนรวม 
  ตนทุนรวม (Total Cost: TC) หมายถึงตนทุนหรือคาใชจายทั้งหมดในการซื้อหาปจจัยการ
ผลิตทุกชนิดหรือผลรวมของตนทุนคงที่ทั้งหมดและตนทุนผันแปรทั้งหมด นั่นคือ TC = TFC + 
TVC จากหัวขอ 4.2.1 และ 4.2.2 ตนทุนรวมของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กขนาดกลางและขนาด
ใหญเทากับ 4775.33, 4484.39 และ 4143.00 บาท / 100 ก.ก. ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 ตนทุนผันแปร ตนทุนคงที่ และตนทุนรวมของเกษตรกรผูเล้ียงสุกร 
                   (หนวย: บาท / 100 ก.ก.)  

กลุมผูเล้ียงสุกร 
ตนทุนเฉล่ีย 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

ตนทุนคงที ่
429.41 
(8.99) 

495.72 
(11.11) 

425.80 
(10.28) 

ตนทุนผันแปร 
4345.92 
(91.01) 

3965.91 
(88.89) 

3717.20 
(89.72) 

ตนทุนรวม 
4775.33 

(100) 
4461.63 

(100) 
4143.00 

(100) 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงรอยละ 
 
  จากตารางที่ 4.11 พบวาตนทุนสวนมากจะเปนตนทุนผันแปร โดยตนทุนผันแปรของกลุมผู
เล้ียงสุกรขนาดเล็ก กลาง และ ใหญ คิดเปนรอยละ 91.01 ,  88.89 และ 89.72 ของตนทุนรวม 
ตามลําดับ 
  จากตนทุนรวมดังกลาวเมื่อคิดเฉลี่ยตอกิโลกรัม เพื่อเปรียบเทียบกับราคาสุกรมีชีวิตตอ
กิโลกรัม ของกรมการคาภายในจังหวัดลําปาง (ตารางที่ ก-1 ภาคผนวก ก) พบวาตนทุนการผลติสกุร
ขุนตอกิโลกรัมของกลุมผูเล้ียงสุกรขุนขนาดเล็ก กลาง ใหญ เทากับ 47.75, 44.62 และ 41.43 บาทตอ
กิโลกรัม ตามลําดับซึ่งเปนไปตามหลักการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) ดังตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12 ตนทุนผันแปร ตนทุนคงที่ และตนทุนรวมตอกิโลกรัมของเกษตรกรผูเล้ียงสุกร 
                        (หนวย: บาท / ก.ก. ) 

กลุมผูเล้ียงสุกร ตนทุนเฉล่ีย 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

ตนทุนคงที ่ 4.29 4.96 4.26 

ตนทุนแปรผัน 43.46 39.66 37.17 

ตนทุนรวม 47.75 44.62 41.43 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 
   จากการศึกษา ตนทุนในทางเศรษฐศาสตรที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ จัดวาคอนขางสูงเมื่อ
เทียบกับราคาสุกรมีชีวิตตอกิโลกรัมในปจจุบัน ซ่ึงโดยทั่วไปเกษตรกรมักจะประเมินตนทุนในการ
ผลิตสุกรต่ํากวาความเปนจริง ทําใหเกษตรกรยังคงมีการผลิตสุกรขุนในปริมาณที่คอนขางมากอยู 
ขณะที่รัฐยังไมมีความสามารถจัดการผลผลิตสวนเกิน สุดทายจึงเกิดความเดือดรอนตอเกษตรกร 
เมื่อตองประสบภาวะขาดทุน โดยปญหาความเดือดรอนดังกลาวไดถูกเผยแพรผานสื่อตางๆ เชน 
ขาวของสํานักขาวไทย วันที่ 26 ก.พ. 2550 กรณีที่ เกษตรกรจังหวัดนครปฐมฆาลูกสุกรและเผยแพร
ภาพลูกสุกรจํานวนมากในที่สาธารณะ (Myfirstinfo, 2550)  
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4.3 ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการเลี้ยงสุกรขุน 
 
 จากการสอบถามเกษตรกรผูผลิตสุกรขุน ไดพบปญหาและอุปสรรคในดานตางๆ และรับทราบ
ความรุนแรงของปญหา ดังนีค้ือ 
 
 4.3.1 ปญหาดานวัตถุดบิ  
    เกษตรกรมีความเหน็วาราคาอาหารสุกรคอนขางแพง  ดงัตารางที่ 4.13 
 
ตารางที่ 4.13 ปญหาดานวัตถุดิบของเกษตรกรผูเล้ียงสุกรขุน 
                 

คะแนนเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
ปญหาดานวตัถุดิบ กลุมผูเล้ียงสุกร

ขนาดเล็ก 
กลุมผูเล้ียงสุกร
ขนาดกลาง 

กลุมผูเล้ียงสุกร
ขนาดใหญ 

อาหารสุกรมีราคาสูง 3.80 (0.79) 3.50 (0.85) 3.30 (0.58) 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 
    จากตารางที่ 4.13 กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กและขนาดกลาง ตอบวาราคาอาหารสุกรมีราคา
สูงที่ระดับความรุนแรงของปญหา “มาก”  โดยคํานวณคะแนนได 3.80 และ 3.50 คะแนน ตามลําดับ 
ซ่ึงอยูในชวงคะแนน 3.50 – 4.49 ในขณะที่กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญมีความเห็นวาปญหาราคา
อาหารสุกรที่สูงนั้น มีความรุนแรงในระดับ “ปานกลาง”  คือ 3.30 คะแนน ซ่ึงอยูในชวงคะแนน 
2.50 – 3.49 
 
 4.3.2 ปญหาในการเลี้ยงและคุณภาพสุกร 
    กลุมผูเล้ียงสุกรขุนทั้ง 3 กลุม ไดจัดระดับปญหาสุกรปวยเปนโรคหรือเสียชีวิตในระดับ 
ความรุนแรง “นอย” โดยคะแนนที่คํานวณไดของกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ คือ 1.80 คะแนน 1.90 คะแนน และ 2.00 คะแนน ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14 ปญหาในการเลี้ยงและคุณภาพสุกรของเกษตรกรผูเล้ียงสุกรขุน 
                           

คะแนนเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
ปญหาในการเลี้ยงและคุณภาพสุกร กลุมผูเล้ียงสุกร

ขนาดเล็ก 
กลุมผูเล้ียงสุกร
ขนาดกลาง 

กลุมผูเล้ียงสุกร
ขนาดใหญ 

  สุกรปวยเปนโรคหรือเสียชีวิต 1.80 (0.42) 1.90 (0.88) 2.00 (0) 
  สุกรโตชาหรือมีอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อไมด ี

1.50 (0.53) 1.20 (0.42) 1.70 (0.58) 

  สุกรมีไขมันหนาหรือมีเนือ้แดงนอย 1.30 (0.48) 1.40 (0.52) 1.30 (0.58) 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 
    จากตารางที่ 4.14 กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็ก และ กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญ ไดให
ความสําคัญกับระดับความรุนแรงของปญหาสุกรโตชาหรือมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไมดี 
อยูในระดับ “นอย” โดยคํานวณคะแนนได 1.50 คะแนน และ 1.70 คะแนนตามลําดับ ซ่ึงอยูในชวง
คะแนน 1.50 - 2.49 ขณะที่กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลางใหความสําคัญกับปญหานี้ในระดับ “นอย
ที่สุด” ซ่ึงคํานวณคะแนนได 1.20 คะแนน อยูในชวง 1.00 – 1.49 คะแนน สําหรับปญหาสุกรมี
ไขมันหนาหรือมีเนื้อแดงนอยของกลุมผูเล้ียงสุกรทั้งสามกลุมมีความรุนแรงจัดอยูในระดับนอย
ที่สุด ซ่ึงอยูในชวงคะแนน 1.00 – 1.49 
 
 4.3.3 ความเดือดรอนจากราคาสุกรมีชีวิตตกต่ํา 
    ปญหาราคาสุกรตกต่ําไดสรางความเดือดรอนใหกับกลุมผูผลิตสุกรทั้งสามกลุมในระดับ
ความรุนแรง มากที่สุด อยูในชวงคะแนน 4.50 – 5.00 ดังตารางที่ 4.15 
     
ตารางที่ 4.15 ปญหาราคาสุกรมีชีวิตตกต่ํา 
                           

คะแนนเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
ปญหาราคาสกุรมีชีวิตตกต่าํ กลุมผูเล้ียงสุกร

ขนาดเล็ก 
กลุมผูเล้ียงสุกร
ขนาดกลาง 

กลุมผูเล้ียงสุกร
ขนาดใหญ 

ระดับความรุนแรง 4.70 (0.48) 4.60 (0.70) 4.67 (0.58) 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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 4.3.4 การไดรับความรูและการแกไขปญหาจากผูเก่ียวของ 
    เกษตรกรผูเล้ียงสุกรขุนจะมีโอกาสไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่เกษตรอําเภอ 
เจาหนาที่เกษตรตําบล หรือ ผูเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนที่เปนผูขายอาหาร หรือเปนเอเยนตรับซื้อ
สุกร โดยกลุมผูเล้ียงขนาดกลางและขนาดใหญ ไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่เกษตรอําเภอหรอื
เกษตรตําบล ในระดับ “นอย” ซ่ึงคํานวณระดับคะแนนไดอยูในชวง 1.50 – 2.49 คะแนน ในขณะที่
กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็ก ไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐ ในระดับ “ปานกลาง” ซ่ึง
คํานวณคะแนนไดอยูในชวง 2.50 – 3.49 คะแนน ดังตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16 ระดับการไดรับความชวยเหลือดานความรูและการแกไขปญหาจากผูเกีย่วของ 
                           

คะแนนเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
ไดรับความรูและการแกไขปญหาจาก กลุมผูเล้ียงสุกร

ขนาดเล็ก 
กลุมผูเล้ียงสุกร
ขนาดกลาง 

กลุมผูเล้ียงสุกร
ขนาดใหญ 

  เจาหนาทีเ่กษตรอําเภอ/ตําบล 2.90 (0.74) 1.70 (0.67) 1.67 (0.58) 

  ผูเชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชน 2.70 (0.95) 2.50 (1.18) 1.00 (0) 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
                
    จากตารางที่ 4.16 กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กและขนาดกลางไดรับความชวยเหลือจาก
ผูเชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชนในระดับ “ปานกลาง” อยูในชวงคะแนน 2.50 – 3.49 ในขณะที่กลุมผู
เล้ียงสุกรขนาดใหญไดรับความชวยเหลือจากบริษัทเอกชนในระดับ “นอยที่สุด” ในชวงคะแนน 
1.00 – 1.49 
 
  


